COLÉGIO INTEGRADO DE OSASCO
Ensino de Educação Infantil, Fundamental, Médio e Integral.

LISTA DE
MATERIAL 2020
INFANTIL I FASE II
Reunião de Pais e Entrega dos Materiais
Data: 28/01 - Período Manhã às 09h - Período Tarde às 14h

29/01 - Início das aulas
LISTA DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL I – FASE 1I – 2020
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos todos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho
desenvolvido nas diversas áreas. Esses cadernos são elaborados pelos coordenadores do Colégio Objetivo,
sendo trabalhados e complementados por meio de vivências práticas, aulas de laboratório, leituras
especializadas e outras atividades.
Durante o ano letivo são distribuídos ao aluno:
2 diários do aluno
2 blocos de fichas de
Imagens, Sons e Palavras (Linguagem)
As atividades variadas têm a finalidade de ampliar os níveis de letramento, o desenvolvimento do pensa
mento criativo e crítico, o incentivo ao raciocínio lógico, tendo o texto como unidade básica da leitura e da
escrita.
Investigação e Descoberta (Matemática)
Por meio de situações-problema, os alunos encontram oportunidades de reconhecer e valorizar os
números, as operações numéricas, as contagens orais, as noções espaciais, buscando caminhos para
compreensão do conceito em questão e registrando suas hipóteses.
1 bloco de fichas de Natureza e Cultura
As vivências sociais, as histórias, os modos de vida, os lugares e o mundo natural são para as crianças
parte de um todo integrado. O trabalho denominado Natureza e Cultura reúne temas que, ampliando as
experiências das crianças, favorece a construção de conhecimentos diversificados sobre o mundo social e
natural.
1 bloco de fichas de Imagens, Sons e Palavras (Arte)
O material visa a oferecer à criança a observação dos elementos constituintes da linguagem visual
(ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas); o conhecimento de diversas formas de produção
artística (desenhos, pinturas, esculturas e fotografias) e “leitura” de obras de arte a partir da observação,
narração, descrição e interpretação de imagens e objetos
1 bloco de fichas de Imagens, Sons e Palavras (Música)
Possibilidades de aprendizado em que o aluno aprecia, experimenta, vivencia e constrói. As atividades
têm como objetivo a percepção de sensações, sentimentos e pensamentos, promovendo a interação e
comunicação social.
1 bloco de fichas de Inglês
No material de Inglês, o aluno tem contato com a língua por meio de palavras que nomeiam diversos
elementos que fazem parte do seu universo cultural. Com a utilização de situações-problema, a criança, a cada
atividade, tem um desafio a enfrentar para, em seguida, registrar o que pensou, organizou e decidiu


MATERIAIS FORNECIDOS PELO COLÉGIO:

COLÉGIO INTEGRADO DE OSASCO
Ensino de Educação Infantil, Fundamental, Médio e Integral.
Papel cartão, papel laminado, papel espelho, celofane, papel vegetal, papel ondulado, papel camurça,
papel pardo, papel panamá, crepom, cartolina, kraft, sulfite branca e sulfite colorida.
MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA:
MATERIAL QUE DEVERÁ SER IDENTIFICADO E PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO
01

Kit de higiene pessoal – Nécessaire contendo: 1 escova de dente e
1 creme dental para uso infantil

01

Troca de uniforme e tênis identificados

Obs.: Se o aluno faz uso de fralda, manter kit de troca com 03 fraldas diariamente.
MATERIAL QUE DEVERÁ SER IDENTIFICADO E ENTREGUE EM SACOLA PARA A PROFESSORA DE SALA
01

Esponja de banho FORMATO ANIMAIS

01

Revista velha (como: Cláudia, Manequim, Jardinagem, etc.)

01

Pasta plástica fina com elástico, tamanho ofício
(qualquer cor)

01

Camiseta velha, tamanho adulto (Arte)

01

Jogo de caneta hidrocor, ponta grossa - 12 cores

01

Jogo Educativo de acordo com a idade (quebra-cabeça, memória,
alinhavo, formas, motricidade...etc.)

01

Tubo de cola bastão grande (sugerimos a marca Pritt
ou Faber Castell)

01

Caixa de giz de cera – meu 1° giz - 6 cores (sugerimos a marca
Acrilex)

02

Potes de margarina (vazio) 500 g

BIBLIOTECA DE SALA
Doar 03 LIVROS LITERÁRIOS de acordo com a faixa etária.

Obs: Os itens deverão ser repostos durante o ano letivo, quando necessário.

MATERIAL DE ARTES VISUAIS – COLETIVO – ENTREGAR EM SACOLA IDENTIFICADA
Caixas de massinha - 12 cores (sugerimos a
marca Utti Gutti ou Lycin)

01

Rolinho para pintura - tam médio

01

Bloco de papel Criative A4

Pote de tinta acrílica fosca: vermelho,
laranja e pele – 37ml

01

Lápis grafite jumbo

01

Bloco de papel Canson A4 – Cor
creme

01

Caixa de colchete nº 06

01

Tubo de cola bastão grande
(sugerimos a marca Pritt ou
Faber Castell)

01

Bloco de papel Canson A3 – Cor
creme

01

Durex largo 48mm x 50m

1, 5 m

Tecido Cru (Algodão)

02

Folhas de SCRAPBOOK

01

Tubo de cola líquida 90g

1m

Tecido FELTRO PRETO

01

Caixa de gizão de cera - 12
cores (Sugerimos a marca
Acrilex)

01

Tela para pintura 30 x 40cm

1m

Tecido FELTRO MARROM

Pacote de botões médio, cores variadas – 6
unidades.

2

Folhas em EVA com brilho Branco

01

01

Pacote de botões grandes,
cores variadas – 6 unidades.

03
01
de
cada

TROCA, VENDA OU DOAÇÃO DE UNIFORMES
Criamos um grupo no Facebook para auxiliar os pais ou responsáveis interessados em vender, trocar, comprar
ou doar uniforme escolar, que serão utilizados em 2020. Caso tenha interesse, segue link:
www.facebook.com/groups/livros.objetivo.osasco/

 MANTER NA LANCHEIRA




01 guardanapo de pano para o lanche
01 garrafa esportiva para água (SQUEEZE)

ADOTE UM SQUEEZE E AJUDE PRESERVAR A NATUREZA

SUGESTÃO



Prefira mochilas de rodinhas para que o peso não fique somente nas costas, evitando problemas de coluna.
Identificar o uniforme escolar com caneta Acrilex ou bordado.

